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NYÍRGELSE KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA � 2016. II. FÉLÉV 

N
Tájékoztató az Önkormányzat és a Képviselõ- testület

2016. II. félévi munkájáról
Kedves Olvasó!
Az Önkormányzat elmúlt félévben is arra törekedett, hogy anya-
gi lehetõségeihez képest a gyermekek, rászorultak támogatása
mellett a település és intézményeink fejlesztése is megvalósul-
hasson. Számomra elsõdleges a kiegyensúlyozott gazdálkodás, a
meggondolt tervezés és az alapos, jogszabályoknak megfelelõ
végrehajtás. Polgármesterként nagy örömemre szolgál, hogy fel-
vetéseimet támogató képviselõ-testülettel és az elõkészítés és
végrehajtás szakmai feladatait ellátó hivatali munkatársakkal dol-
gozhatok együtt.
Az önkormányzat a nyírgelsei gyermekek és tanulók támo-
gatását nagyon fontosnak tartja, ezért 2016.II. félévében is több
intézkedést hozott ennek érdekében: biztosította a gyermekek
szünidei étkeztetését, nyáron 55 munkanapon keresztül átla-
gosan 42 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
gyermek egyszeri meleg étkeztetésérõl gondoskodott. Az õszi
szünetben 3 napon keresztül átlagosan 11 fõ részesült egyszeri
meleg étkeztetésben. A téli szünidõben is az arra jogosult rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyerekek
vehetik majd igénybe a téli szünidei étkeztetést. 
Jelenleg négy, jövõre három felsõoktatási intézményben tanuló
hallgató részesül támogatásban a Bursa Hungarica Felsõokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton keresztül.
Az általános iskolás gyerekek szállítását és a tanulók biztonsá-
gos utaztatását szolgáló kísérõ biztosítását is vállalta az Önkor-
mányzat, egyrészt az iskolai  tanulólétszám megtartása, valamint
a különbözõ versenyeken történõ részvétel biztosítása érdekében.
A települési rendezvényeken és ünnepeken is a gyermekek az
elsõk, az Önkormányzat rendezvényein ingyenes játékokkal és
ajándékokkal, év végi jutalomkönyvekkel, mikuláscsomaggal
kíván örömet szerezni.
A rossz idõjárási körülmények miatt a 2016. évben a falunapi
rendezvény 2016. július 16-a helyett 2016. augusztus 14-én ke-
rült megrendezésre. A szép idõnek, a kitûnõ szervezésnek a
remek fellépõknek és a kiváló hangulatnak köszönhetõen minden
korosztály megtalálhatta a hozzá illõ szórakozási lehetõségeket.
Az Önkormányzat és a Nyírgelsei Nyugdíjas Egyesület szer-
vezésében 2016. október 5-én a Mûvelõdési házban megren-
dezésre került az idõsek világnapja rendezvény. Az általános
iskolások mûsorának, az élõzenének és a finom vacsorának
köszönhetõen minden résztvevõ jól érezte magát. 
Az önkormányzat az elõzõ évekhez hasonlóan az idei évben is
pályázatot nyújtott be szociális tûzifa támogatásra. Az önkor-
mányzat az elmúlt évhez viszonyítva jelentõsen kevesebb, 73 m3
szociális tûzifa támogatásban részesült. A jelentõsebb mennyi-
ségû tûzifa miatt szûkíteni kellett a jogosultak körét. Idén közel
100 háztartás részesül tûzifa-támogatásban: a három vagy több
gyermekes családok, gyermekvédelmi támogatásban részesülõ

családok, és a 2016. november 30-ig 70 életévüket betöltött
idõsek. A tûzifa 2016. december 19-étõl kerül kiszállításra az
önkormányzati rendeletben meghatározott jogosultak részére. 
Az önkormányzat a szociális tûzifa juttatáshoz önerõt biztosított,
valamint vállalta a tûzifa házhoz szállítását is.
Pályázatok terén is sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Négy
pályázat benyújtására került sor: a Mûvelõdési Ház teljes belsõ és
külsõ felújítása, az óvoda bõvítése és felújítása, az orvosi rendelõ
bõvítése a védõnõi szolgálattal, a jelenlegi kerékpárúthoz csat-
lakozó belterületi kerékpárút kiépítése. Eddig a Mûvelõdési ház
felújítására benyújtott pályázat támogatásáról érkezett meg, hogy
nyertes a pályázat.
A közfoglalkoztatási programok keretében (startmunka minta-
projekt belvízelvezetés, startmunka mintaprojekt mezõgazdasági
földutak rendbetétele, startmunka mintaprojekt helyi sajátosság,
hosszú közfoglalkoztatás) 2016. évben 85 fõ foglakoztatást
helyettesítõ támogatásban részesülõ regisztrált munkanélküli
számára biztosított munkalehetõséget az önkormányzat. 
A karácsonyi ünnepek közeledtével a Képviselõ- testület döntött
arról, hogy megrendel 10 db karácsonyi díszvilágítást, amely -
sokak örömére- már felszerelésre is került az Iskola utcán lévõ
villanyoszlopokra. 
Karácsonyra minden óvodás és iskolás gyermek egy kg szalon-
cukrot kap ajándékba az Önkormányzattól. Ebben az évben is
december 23-án 18 órakor megszervezésre kerül a Görög
Katolikus Templomban a Talán Teátrum ünnepi zenés mûsora,
melyre mindenkit szeretettel várunk.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kí-
vánok Nyírgelse Község Önkormányzat dolgozói  és a  Kép-
viselõ-testülete nevében!

Görög László Zsolt
polgármester
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Tájékoztató Mikola Tamás
képviselõi tevékenységének

megkezdésérõl
Kiss István képviselõi 2016. 10. 16.
napjával írásban lemondott önkor-
mányzati képviselõ megbízatásáról,
mivel tartósan külföldön vállalt
munkát, így a képviselõi feladatait
nem tudta ellátni. Kiss István ön-
kormányzati képviselõ megbíza-
tása, a képviselõ által meghatáro-
zott idõpontban 2016. 10. 16. nap-
ján megszûnt.
Nyírgelse Község Helyi Választási
Bizottsága Kiss István helyi önkor-
mányzati képviselõ lemondása mi-
att a megüresedett mandátum tár-
gyában megállapította, hogy a
2014. október 12. napján megtartott
helyi önkormányzati választáson a
következõ legtöbb szavazatot elért jelölt Mikola Tamás 170
szavazattal. A Helyi Választási Bizottság a megüresedett tele-
pülési önkormányzati képviselõi mandátumot Mikola Tamásnak
adta ki.
Mikola Tamás 2016. október 28-án vette át a megbízólevelét és
tette le a képviselõi esküt és kezdte meg a település érdekében
képviselõi tevékenységét. 
Munkájához sok sikert kívánok!

Sárréti Barbara
aljegyzõ

Mikola Tamás eskütétel után

A Szent György Idõsek Otthonának 2016. második félévi eseményei
A Szent György Idõsek Otthona mozgalmas idõszakot tudhat maga
mögött. 2016.09.30-ával megszûnt a korábbi vezetõ, Baboss Csilla
kinevezése. Egyéb elfoglaltságai miatt a továbbiakban már nem
vállalta az intézmény vezetését. Ideiglenesen Szabóné Nagy Csilla
volt az intézmény vezetõje, majd pályázata sikeres elbírálása után
2016.11.01-tõl  Dánfi Brigitta látja el az intézményvezetõi felada-
tokat. 
Ebben a félévben jelentõs anyagi ráfordítás történt az intézmény
színvonalasabb és gördülékeny mûködtetése érdekében, melyért
ezúton szeretnénk köszönetet mondani Nyírgelse Község Önkor-
mányzatának és Képviselõ-testületének. Az intézmény teljes belsõ
felújítása után õsszel számos eszköz megvásárlása történt. Az
ápolási feladatok hatékonyabbá tétele érdekében új vérnyomás-
mérõt, vércukormérõt kapott az Otthon. A fekvõ, ágyhoz kötött
betegek étkeztetését könnyítette meg az ágyasztalok beszerzése. 
Új tányérok, poharak, tálaló edények kerültek az asztalokra. Az
ételhordó kocsi is megújult, így a higiénikus ételszállítás biztosí-
tott. Az idõsek nagy örömére új, nagy képernyõs televízió is került
az ebédlõbe. Azóta az otthon lakói tovább maradnak a közös helyi-
ségben, derûsebbé téve a mindennapokat.
Az eszközbeszerzés útján lehetõségünk nyílt az irodai székek,
valamint nyomtató cseréjére. Az új, modernebb, multifunkcionális,
lézersugaras nyomtató jelentõsen segíti munkánkat a mindennapi
adminisztrációs feladatok kapcsán. 
Október elsején az Idõsek Világnapja alkalmából egy-egy cserép
virággal személyesen köszöntötte lakóinkat Görög László
Polgármester Úr, Sárréti Barbara Aljegyzõ Asszony és az Önkor-
mányzat képviseletében Kerezsi-Papp Mariann. Az intézményben
lakó legidõsebb nyírgelsei származású lakos egy csokor virágot és

egy tortát is kapott. Meghatódva, örömmel fogadták a megemléke-
zést. Lakóink között egyre több, aki igen idõs 80 év feletti. Egy la-
kó idén töltötte a 94., egy a 92. évét, egy lakónk pedig januárban
fogja a 90. életévét. Ezúton kívánunk nekik erõt, nagyon jó egész-
séget a továbbiakban is. Zájer Zsanett vezetésével a Teleházba járó
gyerekek is köszöntötték idõseinket verssel, ajándékokkal.
A településen megrendezett idõsek világnapja ünnepségen, intéz-
ményünk is képviseltette magát néhány lakóval. Nagyon tetszett
nekik a mûsor, örültek, hogy kicsit kimozdulhattak. Úgy gondo-
lom, jó alkalom volt ez a régi ismerõsökkel való találkozásra, új
ismeretség kötésére, beszélgetésre, a hétköznapok egyhangúságá-
nak, csendjének megtörésére. 
Az Advent kezdetével mi is készülünk az ünnepre. A lakókkal kö-
zösen feldíszítettük az intézményt, ezzel ünnepibbé téve azt.
Szeretettel fogadtuk a Mikulásnap alkalmából a helyi Általános Is-
kola 4. osztályos tanulóinak kedves mûsorát, akik vidám
meséjükkel megörvendeztették lakóinkat.
Idei programjaink között szerepel, hogy látogatást szeretnénk tenni
a Máriapócsi Katolikus Templomban. Az utazás megszervezésében
az Önkormányzat nyújt segítséget. Az idõsek már nagyon várják,
mert a hit, a vallás fontos szerepet tölt be az életükben, aminek a
karácsony elõtti áldott idõszakban még nagyobb jelentõsége van.
Másik fontos rendezvény a települési Karácsonyi ünnepség, amely
mindig fényt és melegséget hoz a szívünkbe.
A település valamennyi lakójának ezúton kívánunk a Szent György
Idõsek Otthona vezetése, lakói, dolgozói nevében Áldott, Békés
Karácsonyi Ünnepeket!

Dánfi Brigitta
intézményvezetõ
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Dánfi Brigitta
a Szent György Idõsek Otthona vezetõjének bemutatkozása

Dánfi Brigittának hívnak, 29 éves vagyok, jelenleg Nyírbátorban
élek a párommal és a 3,5 éves kislányunkkal. A gyermekkori
éveimet Nyírgelsén töltöttem, itt nevelkedtem ide jártam óvodá-
ba és általános iskolába is. A szüleim még a településen laknak,
így a kötõdéseim továbbra is megmaradtak. 
2005-ben érettségiztem a Vay Ádám Gimnáziumban, majd a
tanulmányaimat a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti
Karán folytattam. 2010-ben szereztem meg a diplomámat szoci-
ális munkás szakon. Közben 2008-ban elhelyezkedtem a Kistér-
ségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Kihelyezett
nyírgelsei Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatánál, mint
családgondozó. 2015-ben a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Karán, a családvédelem területén szakvizsgát szereztem, így a
végzettségemet tekintve jelenleg szakvizsgázott szociális munkás
vagyok. 2015-2016 között, mint közösségi koordinátor dolgoz-
tam a Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
Központnál. 2016.01.01- tõl pedig a Nyírbátor Város Szociális
Szolgálatánál dolgozom fõállásban, mint esetmenedzser. 

2016. októberében megpá-
lyáztam a Nyírgelsei Szent
György Idõsek Otthonának
intézményvezetõi állását. 
A pályázatom sikeres lett, így
2016. november 1-tõl látom
el részmunkaidõben az intéz-
ményvezetõi feladatokat. 
Szeretném megköszönni a
település vezetésénék, hogy
bizalmat szavaztak nekem.
Törekedni fogok rá, hogy a
munkámmal mindenki elé-
gedett legyen, valamint, hogy
a velem szemben támasztott
elvárásoknak maximálisan eleget tegyek. 

Dánfi Brigitta 
intézményvezetõ

Velünk történt az óvodában
Az óvodai kerti parti és ovibúcsú utáni héttõl indult nyári
óvodánk, amely június 20 - augusztus 19-ig tartott. Változatos
tevékenységek szervezésével igyekeztünk élményszerûbbé
tenni a gyermekek óvodában töltött nyári életét. Kézmûves
tevékenységekkel, a gyermekek által ismert és ismeretlen
technikák segítségével, magvak csíráztatásával, majd a
növények gondozásával és növekedésük megfigyelésével,
tréfás játékok, mozgásos játékok szervezésével, közös
sütemény és turmixitalok készítésével, dajka nénijeink által
készített lapcsánka és palacsintakóstolóval, divatbemutatóval,
kísérletezésekkel, kisebb - nagyobb sétával, játszótéri prog-
rammal.
Az augusztus 14-én megrendezésre kerülõ Falunapra, mindkét
csoporttal több tánccal készültünk. Fellépésünket sok-sok ter-
vezés, szervezés, és gyakorlás elõzte meg. A gyermekek
nevében köszönöm az Önkormányzatnak a játékokra
beváltható jegyeket, az édességeket és az óvoda számára jól
használható különleges mintázatú színes kartonokat!
Kézmûves sátorunkba gyöngyfûzésre, csillámtetoválásra vár-
tuk az érdeklõdõket. Sokan kerestek meg bennünket,
gyerekek, felnõttek egyaránt. Lehetõség nyílt a szülõkkel,
nagyszülõkkel kötetlen, felhõtlen, jó hangulatú beszélgetésre
is. Az eszközöket az Önkormányzat biztosította számunkra.
Az óvoda zárva tartott: augusztus 22 - 31.-ig. Ekkor követ-
kezett a nagytakarítás, játékfertõtlenítés és a következõ
nevelési év elõkészítése. 
A korábban telepítésre került csodacserjéink gyönyörûek,
dekoratívak, dajka nénijeink gondozásának hála, szépen
fejlõdnek, rövid idõ elteltével igazán jó szélfogóként
funkcionálnak majd. Ültetett kis fáink is növekedésnek indul-
tak, hamarosan árnyékot adva gyermekeinknek. Kertünk
folyamatos karbantartása lehetõvé teszi kinti, mozgásos
tevékenységek, játékok szervezését. Meglévõ udvari és kerti
játékaink karbantartása rendszeres és folyamatos. Az
esetleges meghibásodások javítása az aktualitásoknak
megfelelõen történnek.

Évnyitó szülõi értekezletünkön az új szülõk számára bemutat-
tuk óvodánkat, óvodai életünket, programjainkat, ünnepein-
ket, megismerhették házirendünket, beszélgettünk õket érdek-
lõ kérdésekrõl, többek között a beszoktatás nehézségeirõl, a
szokás - szabályrendszerrõl. A nagyobb gyermekek szüleivel
az iskolaérettség körüli teendõkrõl.  
A Nyírmihálydiból érkezõ gyermekek mellett a Szalmadról
érkezõ apróságok is az Önkormányzattal szerzõdésben álló
vállalkozó autóbuszjáratával érkeznek óvodánkba. Ez igen
nagy segítség a családok számára. Reggel és délután is dajka
néni fogadja, kíséri be és ki a gyermekeket, minden alkalom-
mal nagy figyelmet szentelve a kicsik biztonságára,
öltözködésére, komfortérzetének biztosítására. Továbbra is
fontosnak tartjuk, hogy legalább heti egy alkalommal
találkozzunk a szülõkkel, megbeszélve és átadva a leg-
fontosabb információkat. Ilyenkor van lehetõség arra, hogy
megtörténjen   az ágynemû, törölközõ, megfelelõ mennyiségû
váltóruha cseréje, pótlása. 
Pedagógiai programunk a gyermeki tapasztalatszerzést, a
játékba integrált tanulást részesíti elõnyben. A magyar óvo-
dapedagógia hagyományainak megfelelõ módon óvodánkban
is a természet és az évszakok változásainak megfigyelése,
megtapasztalása adja a nevelési év gerincét. Ehhez kap-
csolódnak a jeles napok,  a hagyományos ünnepkörök, a
környezetvédelem és az óvodai élet jeles napjai. Komplex
programunkat a játékosság jegyében, a gyermekek életkori
sajátosságainak figyelembe vételével valósítjuk meg, az óvo-
dai nevelés eszközeivel, alapozva a gazdag magyar  gyer-
mekirodalomra, gyermekdalokra, zenére. Óvodai nevelésünk
célja, hogy boldog, élményekben gazdag kisgyermeki évek
után testileg - lelkileg kiegyensúlyozott, versenyképes tudás-
sal rendelkezõ gyermekeket engedjünk útjukra. 
A Nyírbátori Pedagógiai Szakszolgálattól heti egy alkalommal
fejlesztõpedagógus és pszichológus jár hozzánk. 
Fejlesztõpedagógus: dr. Hancsicsák Mihályné Katika, hét-
fõnként 8.00 - 10.00 óráig, pszichológus: Zelenyák
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Alexandra, szerdánként 8.00 - 9.00 óráig foglalkozik gyer-
mekeinkkel. Elõzetes megbeszélés után szívesen találkoznak
és adnak részletes tájékoztatást illetve akár segítséget is a
szülõknek. Kérem érdeklõdjetek bátran!
A nagycsoportos gyermekek körében szeptemberben isko-
laérettségi felmérés történt.
A felmérés kiértékelése után, fejlesztõpedagógus - óvónõ
között a résztvevõ gyermekek erõsségeinek, képességbeli
hiányosságainak megbeszélésére került sor. Mindezekre és az
óvónõ által korábban készített felmérésre alapozva készítjük
el a gyermekek fejlesztési tervét. A közös munka hatékonyab-
bá teszi a pedagógiai szakmai munkát és a gyermekek
fejlesztését.
Beszoktatás során fontosnak tartjuk, hogy milyen gondolatok,
érzések sugároznak a szülõk viselkedésébõl, mimikájából,
hanglejtésébõl, mert a gyermekek ennek megfelelõen reagál-
nak az új helyzetre, az óvodára. Ha szülõként szorongunk és
félünk az óvodától, igazából nem szeretnénk még elszakadni
a gyermekünktõl, ezeket a félelmeket a gyermekünk is átveszi
és csupán beteljesíti tudatalatti vágyunkat, mindazt amit mi
gondolunk. Amikor azt tapasztalja a gyermek, hogy anya és
apa is arról beszél, hogy milyen csuda jó dolog volt óvodába
járni és bárcsak õk is újra ovisok lehetnének, mert ott aztán
lehetett ezt is, meg azt is csinálni, akkor talán õ is pozitív izga-
lommal várja majd az óvodát. Óvónõként felmértük, hogy
milyen személyiségtípusú az adott gyermek és ennek
megfelelõen igazítottuk hozzá az óvodai beszoktatás menetét,
módját és idejét. Szeretetteljes, felé forduló, nyugodt,
figyelmes, türelmes magatartásunkkal, hogy azt érezhesse:
számunkra õ a legfontosabb!
Csoportszintû szervezés során emlékeztünk meg az állatok
világnapjáról, életkoruknak megfelelõen. Saját élményeik
alapján történõ beszélgetést követõen, különféle ábrázolási
technikákkal készítettünk állatokat, hallásfejlesztõ játékokon
keresztül ismertük fel a hangjukat, csak mozgásuk, mozdu-
lataik révén próbáltuk felismerni õket, párosítottuk
táplálékukkal, találós kérdések által legfõbb jellemzõikrõl
kitaláltuk, beazonosítottuk õket, társasjátékok, memóriát
fejlesztõ játékokon keresztül. A háziállatokról készült
kisfilmek és a Némó nyomában címû mese során tovább
ismerkedhettek ismert és ismeretlen állatokkal, körülvevõ
környezetükkel, tulajdonságaikkal. A moziszerû látvány, min-
den évben  felkelti érdeklõdésüket, ami nagyban hozzájárul
ahhoz, hogy az így szerzett ismeretek könnyebben rögzül-
jenek, mélyebben vésõdjenek. 
A hagyományoknak megfelelõen: hangulati elõkészületek
közben, meséket, zenét hallgatva, verseket, dalokat elsajátít-
va, csoportszobát díszítve, ajándékokat készítve készülõdtek a
gyerekek Mikulás bácsi érkezésére. A picinyeink csak hal-
lomásból, kicsit megszeppenve, a nagyobbak már ismerve
várták a kedves, piros ruhás, nagy szakállú idõs bácsit, aki a
felnõttek történetei szerint nagyon szereti a gyerekeket!
Szeretettel köszönjük a mikulás csomagokat mind az Önkor-
mányzatnak, mind Paulik János vállalkozónak! Nagy örömet
szereztek vele a gyermekeknek!
December 15-én Juhász Katalin elõadásában, az óvodában
örülhetnek a gyermekek a "Halld a csengõk szép szavát" címû
magyar költõk verses, dalos, interaktív karácsonyi mûsorának. 
Mentovics Éva: Karácsonyi jókívánság címû versével
kívánok mindenkinek magam és a Nyírgelsei Nyitnikék
Óvoda minden dolgozója nevében örömteli, szép karácsonyt!

Szent karácsony beköszöntött, 
pompázatos ruhát öltött. 

Oly szaporán, mint a zápor, 
ezer csillag hull a fáról. 

Örömkönnyek hullnak egyre, 
s pottyannak a kis kezekre. 
Fenyõfánkat körbeálljuk, 

és egymásnak azt kívánjuk: 

E szép este minden fénye 
adjon erõt az új évre. 

Minden napja legyen ünnep, 
melengesse kis szívünket.

Szucsányi Annamária
int. vezetõ

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK 
E-ON HIBABEJELENTÉS
TEL.: 06-80/210-310 
Ingyenesen hívható a lakóingatlanban jelentkezõ, illetve közvilágí-
tás meghibásodással kapcsolatban. 

DEBRECENI VÍZMÛ ZRT. 
4025 DEBRECEN, HATVAN U. 12-14.
NYÍRLUGOS-NYÍRMIHÁLYDI-NYÍRGELSE ÜZEMEGYSÉG
4371 NYÍRLUGOS, FÕ U. 15. 
TEL/FAX: 06-42-288-118; 
ADMINISZTRÁTOR: 06-30-670-3199; 06-20-491-3410
e-mail: nyirlugos.ugyfelszolgalat@debreceni-vizmu.hu;

TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI NONPROFIT
KFT.
4400 NYÍREGYHÁZA BOKRÉTA U. 22.
TEL.: 06-42/594-523
Lakossági, kommunális és szelektívhulladék gyûjtéssel és szállítás-
sal kapcsolatos bejelentések, észrevételek. A díjbeszedõ Nyírgelsén
2016. novemberétõl Egri Lászlóné.

TRANZIT-1 KFT. 
TEL.: 06-52/437-365
SZENNYVÍZ SZÁLLÍTÁS 
hétköznap 7-18 óra között
szállítási díj: 1670 Ft/m3+Áfa

FÕGÁZ
TEL.:  06-40/474-474 
Gázszolgáltatással kapcsolatos panaszok, észrevételek bejelentése.
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Képes beszámoló
a Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola életérõl

Iskolánk legfontosabb feladata egy biztos tudás megala-
pozása a tanulókban. Emellett  fontosnak tartjuk azt is, hogy
a gyerekek a tanulás mellett értelmesen, életkoruknak megfe-
lelõ programokon vegyenek részt.
Július elsõ hetében, a nyári szünetben ismét zajos volt az
iskola és környéke 5 napon keresztül, de nem a tanulás miatt
jött a diákok többsége. Az Erzsébet nyári napközis tábor
várta az érdeklõdõket érdekes és változatos programokkal:
sportprogramok, önismereti játékok, kerékpártúra Nyírbo-
gátra, számháború, kézmûves foglalkozások garantálták a
változatosságot. Obriton Endre a sárkánykészítés rejtelmeibe
avatta be a diákokat. Az aszfaltrajzolás, az akadályverseny és
Tamásipusztán a kalandpark is felejthetetlen pillanatokat
nyújtott tanulóink számára.
Az õszi Erzsébet tábor 3 napos volt. Délelõttönként kézmû-
ves foglalkozásokon vettek részt a gyerekek, készítettek õszi
ajtódíszeket, kulcstartókat, gyöngybõl karkötõt, láncot,
gyûrût, üveget festettek õszi motívumokkal, gyertyát öntöt-
tek. Délutánonként sportfoglalkozások vártak rájuk. Utolsó
nap Penészleken töltötték el az idõt fürdõzéssel, amit nagyon
élveztek. 
A diákönkormányzat õsszel is több programmal kedves-
kedett a tanulóknak. Az egyik programunk volt a diáksport
nap és nyárbúcsúztató szalonnasütés Szeptember utolsó
napja a sporté és a szórakozásé volt. A megnyitón a mazso-
rettesek vidám táncaikkal megalapozták a nap hangulatát.
2016 méter lefutása várt a nagyokra és a vállalkozó ked-
vûekre. A kicsik két kis kört futottak. A nap hátra lévõ
részében fociztak, asztaliteniszeztek, tekéztek, billiárdoztak
tanulóink és természetesen finomakat ettek! Sütöttek szalon-
nát, virslit és kolbászt is. 
A töklámpást faragó délutánon remek alkotások születtek.
Volt rémisztõ, szelíd vagy éppen cica arcot viselõ tök is. Aki
részt vett a programon, nagyon jól érezte magát.
A kreatív Mikulás-délutánon a gyerekek téli motívumok fel-
használásával készítettek díszeket, miközben megkapták
Nyírgelse Önkormányzata és Paulik János vállalkozó egy-
egy mikuláscsomagját. A Tesco Nyírbátor Hipermarket beig-
livel és mandarinnal kedveskedett a tanulóknak.
Elsõrendû feladatnak tekintjük a különbözõ tantárgyi ver-
senyeken való szereplést, ahol diákjaink megállják a he-
lyüket.
A Futsal körzeti döntõjében Nyírbátorban a IV. korcsoport-
ban a fiúk a 2. helyen végeztek. 
A csapat: Almássy Flórián, Kelemen Bence, Kovács
Dominik, Kovács Norbert, Magyar Dávid, Nagy Dominik,
Rémik Szabolcs, Rinyu Dániel, Tóth Norbert, Vadon Kristóf
A Báthori István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és
Szakgimnázium német nyelvû szövegértési versenyén

Nyírbátorban Vadon Kristóf az 5. helyen végzett.
Iskolánk mindig igyekszik színvonalas mûsorokkal tiszteleg-
ni hõs elõdeink elõtt. A hetedikesekkel az aradi vértanúkra
emlékeztünk, a nyolcadikosokkal pedig a 60 évvel ezelõtti
forradalomra és szabadságharcra. Az emlékmûnél az osztá-
lyok egy - egy mécsest gyújtottak az 1956-os hõsök
emlékére. A 450 évvel ezelõtti szigetvári ostromról is
megemlékeztünk film és irodalmi részlet felhasználásával.
Az idõsek világnapján diáktársaink irodalmi mûsorral és
néptánc bemutatóval kedveskedtek az egybegyûlteknek, akik
meghatódva fogadták a gyerekek elõadását. A zene világ-
napját közös zenehallgatással és énekléssel ünnepeltük. Az
állatok világnapján kutyaszépségversenyt rendeztünk és fel-
hívtuk a figyelmet a helyes állattartásra.
Áldott ünnepeket és boldog új esztendõt kívánnak az iskola
pedagógusai és dolgozói!

Bálint Edit igazgató és 
Körtvélyessy Csilla pedagógus



INTÉZMÉNYEK6. oldal Nyírgelsei Hírmondó

Polgárõrség Nyírgelsén
A nyírgelsei polgárõrség  alapvetõ célja a helyi közbiztonság
megõrzése, a lakosság biztonságérzetének javítása. Feladatunk
ellátása során együttmûködünk a területileg illetékes rendõri és
katasztrófavédelmi hatóságokkal, a helyi vállalkozókkal és
intézmények vezetõivel, annak érdekében, hogy a bûncselek-
mények, illetve szabálysértések megelõzésében és megakadályo-
zásában minél hatékonyabban fellépjünk.
A polgárõrség tagjai önkéntesen, szabadidejüket feláldozva min-
den ellenszolgáltatás nélkül látják el vezénylés alapján szol-
gálatukat. 2016. év második felében összesen 185 óra szol-
gálatellátás volt. Jelenleg a polgárõr egyesületnek 18 fõ igazol-
vánnyal rendelkezõ tagja van:
Nagy László elnök, Torzsás István titkár, Görög László Zsolt,
Pintye Magdolna, Lakatos Ferenc, Egri László, Fekete György,
Rajtik Róbert, Illés László, Nagy János, Lõrincz Mihály, ifj.
Nagy László, Soós Tamás, Szalai János, Vágányik József,
Komiszár András,  Szakály Tamás, Veres László. 

Négy ifjú polgárõrünk is van: ifj. Szakály György, Zuró Máté,
Szilágyi Levente, Bodó Krisztián. 
Közel két éve középiskolás diákok is láthatnak el közös szol-
gálatot az igazolvánnyal rendelkezõ polgárõr személyekkel. Ily
módon tevékenyen részt vesznek községünk rendjének
javításában és példát mutatnak a fiatal generációnak, valamint
bízhatunk az utánpótlásban is. Továbbra is várjuk új belépõk
jelentkezését!
2016. évben szolgálatot teljesítõ diákok: Szalai Krisztián, Veres
Roland, Szilágyi Petra, Soós Gréta.
Továbbiakban is igyekszünk a község mindennapjaiban haté-
konyan részt venni, javítani a közrend és a közbiztonság
helyzetét, és segíteni a rendészeti szervek és a helyi Önkor-
mányzat és civil szervezetek mûködését.

Nagy László
elnök

Ifjúsági Ház
Az Ifjúsági Ház folyamatosan várja azokat, akik szeretnének
kikapcsolódni. Itt mindenki talál kedvére való programot, akár a
kézmûves foglalkozások keretében, akár az olvasás a kedvenc
idõtöltése. 
Ismét eseményekben gazdag idõszakot tudhatunk magunk
mögött. Folyamatosan bõvítjük könyvállományunkat, aminek
köszönhetõen egyre többen találhatják meg azt, amit keresnek. A
kötelezõ olvasmányokon keresztül a gyerek könyveken át az
aktuális kedvencekig minden igényt próbálunk kielégíteni. A
nyíregyházi Móricz Zsigmond Könyvtárnak köszönhetõen
állományunk bõvítése folyamatos, ami azt jelenti, hogy évente
akár 150-200 db könyvvel is gazdagodhatunk. De nem csak
könyvek, hanem folyóiratok is elérhetõek könyvtárunkban.
Várunk mindenkit, aki szeretne beiratkozni és kölcsönözni vagy
csupán helyben olvasás céljából tér be hozzánk. Könyvtári szol-
gáltatásaink ingyenesen vehetõk igénybe mindenki számára. 
A könyvek mellett informatikai eszközökkel és polcrendszerrel is
bõvült könyvtárunk. Folyamatosan szervezzük programjainkat
könyvtári és teleházi teleházi szervezéssel. 2016.08.14-ei faluna-
pon bemutatott Ludas Matyi c. elõadás, valamint a népi játékok hasz-
nálata szintén a nyíregyházi Móricz Zsigmond Könyvtár támo-
gatásával valósulhatott meg. A nyár utolsó heteiben kézmûves
foglalkozások keretében készültünk az iskola kezdésre, ezért
noteszt és mappát is készítettünk. Szokásunkhoz híven idõsek
világnapja alkalmából újra meglátogattuk az idõsek otthonában
élõket egy kis ajándékkal és néhány verssel. Október végén a
gyerekek ismét ijesztõ jelmezbe bújhattak egy halloween party
keretében. Az õszi könyvtári napok keretein belül pedig Mács
Katalin látogatott el hozzánk egy interaktív mesefoglalkozással.
A csillagszemû juhászról szóló mesét a gyerekek érdeklõdve
figyelték, de az elõadó be is vonta õket, így nézõk mellett szerep-
lõk is lehettek. Decemberben a karácsonyi ünnepre készülve ad-
venti koszorút, karácsonyi díszeket készítünk, és karácsonyi mû-
sorral is készülünk a település lakóinak. December 15-én Juhász
Katalin látogatott el hozzánk, hogy a tél szépségeit felidézze. 
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, akik szeretnének tagjai
lenni egy kreatív és vidám közösségnek. 

Zájer Zsanett
programszervezõ
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Nyírgelsei Nyugdíjasok Egyesülete

A Klub 2016-ban 28 fõvel, 4 új taggal folytatta hagyományos
tevékenyégét.     
Megtartottuk éves közgyûlésünket, köszöntöttük a névnapjukat
ünneplõket. Az idõsek világnapja alkalmából az általános iskola
tanulói és az önkormányzat köszöntött bennünket, melyet ezúton
is köszönünk.  Népdalcsokorral köszöntöttük a velünk együtt
ünneplõ szépkorúakat. A karácsonyi összejövetel színvonalasab-
bá tétele érdekében szintén dalcsokorral készülnek a klubtagok. 
Köszönjük Nyírgelse Község Önkormányzatának egész évben
nyújtott segítségét és támogatását!

Békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet kívánunk
a település minden lakosának!

Pintye Magdolna
egyesület elnöke

Az a tulajdonos, aki 2016. június 4. napját megelõzõen engedély
nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, bírság
nélkül kérelmezheti annak fennmaradását.
Az eljárás hatásköre megoszlik a jegyzõ és a katasztrófavédelmi
igazgatóságok között. A jegyzõ hatáskörébe tartozik és a jegyzõ
fennmaradási engedélye szükséges olyan kutakhoz, amely a
jogszabályban maghatározott vízkészlet érintése nélkül, 500
m3/év vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti
szûrésû vízkészlet felhasználásával üzemel, és épülettel ren-
delkezõ ingatlanon van, és kizárólag házi ivóigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja. Az eljárásért igazgatási szolgál-
tatási díjat nem kell fizetni. 
A kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó  terv-
dokumentációt kell csatolni. Fúrt kút fennmaradásának engedé-
lyezése esetén, az illetékes vízügyi hatóságot szakértõként vonja
be a jegyzõ, annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyezteti
a vízkészletek védelméhez fûzõdõ érdekeket.
A vízgazdálkodási bírság alól mentesülnek azok, akik 2018.
december 31-ig benyújtják fennmaradási engedély kérelmüket a
2016. június 4-e elõtt vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt
biztosító vízi létesítmény fennmaradására.
Amennyiben további kérdés merülne fel, kérem keressenek a
hivatalban ügyfélfogadási idõben.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kívánok!

Sárréti Barbara
aljegyzõ

Tájékoztató engedély nélkül
létesített kutak engedélyeztetési

eljárásáról

Szépkorú köszöntése

Nyírgelse Község Önkormányzat köszöntette 90. születésnapja
alkalmából Kovács Sándorné, Margitka nénit.



190 éve született Vasvári Pál
Vasvári / Fejér / Pál gyö-
kereirõl, az évfordulóhoz
kapcsolódva

Vasvári Pál 190 éve, 1826.
július 14-én Tiszabüdön
született. Többgenerációs
görög katolikus papcsalád-
ból származott. Édesapja
Fejér Pál Palágyon szüle-
tett. A teológia elvégzése
után 1813-ban szentelték
görög katolikus pappá, és

Gelsére helyezték gyakornoknak (segédlelkésznek), apja, Fejér
János mellé 1813-1815 között.
Fejér János 1746-ban, 270 évvel ezelõtt Gelsén (Nyírgelsén)
született. A teológiát Munkácson végezte, papi pályáját Mándokon
kezdte, majd Palágyra került. 1790-ben Fehér Jánost szülõfalujába,
Gelsére helyezték papnak, itt 1815-ig teljesített szolgálatot. 
Vasvári Pál édesapja Fejér Pál, Gelsérõl a Zemplén megyei Dámócra
került, ahol hét évig lelkészkedett. Innen 1821-ben került Büdre.
(Tiszabüd, 1908-tól Büdszentmihály )
A fiatal lelkész, nem sokkal fia születése után, áthelyezését kérte. Így
került a család 1827-ben Hajdúböszörménybe, ahol a papi teendõk

mellett az iskola igazgatás feladatát is ellátta.  Vasvári Pál (akkor
még Fejér Pál) itt kezdett iskolába járni 1832-ben. 
A család 1836-ban Nyírvasváriba került. Vasvári Pál itt fejezte be
elemi tanulmányait, és 11 éves korában a nagykárolyi piarista gim-
náziumba iratkozott be. Az iskolai évek alatt a legkiválóbb
növendékek közé tartozott. 1843 õszén a pesti egyetem hallgatója
lett. Az elsõ két évben filozófiát tanult, majd ezután kezdte el a
hároméves jogi tanulmányait. A középiskolában elsajátított latin
nyelvtudásnak igen nagy hasznát vette sokat olvasott, rendszeresen
publikált.
1846-ban a Teleki Blanka leánynevelõ intézetben kezdett tanítani.
Tanítványai rajongtak érte. Elhidegült édesapjától és testvéreitõl,
ekkor változtatta nevét Fejérrõl Vasvárira. 
1848 márciusában csatlakozott a forradalmi ifjúsághoz. Részt vett a
12 pont megfogalmazásában. Nemzetõrséget szervezett. A Kossuth
vezette pénzügyminisztériumban titkári feladatokat látott el. A
tisztképzõ tanfolyamon hadtörténetet tanított.
1849 elején az ország keleti vidékén szabadcsapatokat szervezett.
Májusban Erdélybe vonult, felvette a küzdelmet a felkelõ
románokkal. 1849. július 6-án esett el. Holttestét tömegsírba temet-
ték.
Számos forrás alapján gyûjtötte Enyedi János tanár úr, akinek kuta-
tási munkáját szeretnénk ezúton is megköszönni!

Dr. Szlinszky Éva háziorvosnak
címzetes fõorvosi cím átadása

Dr Szlinszky Éva háziorvosnak Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete ünnepélyes keretek között adta át a címzetes
fõorvosi címet. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységrõl szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 11/A. §-a szabá-
lyozza, hogy az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan
körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve
házi gyermekorvosi feladatokat látott el, a címzetes fõorvosi
címhasználatára jogosult. Dr. Szlinszky Éva háziorvos a jogszabály-
ban meghatározottak szerint folyamatosan látott el háziorvosi
feladatokat: 1994.11.01. napjától Encsencsen, ezt követõen 1998.
04.15. napjától Penészleken, 2003. április 1. napjától Nyírgelsén.

A Képviselõ-testület a címzetes fõorvosi címet ünnepélyes testületi
ülés keretében díszoklevél átadásával nyújtotta át. A Képviselõ-
testület nevében Görög László Zsolt polgármester dr. Szlinszky Éva
címzetes fõorvosnak megköszönte a betegekért tett fáradozását, és
kívánt további egészséget és boldogságot szakmai munkájának foly-
tatásában.

Sárréti Barbara
aljegyzõ

Anyakönyvi hírek

Születés: Kapási Sára született:
2016.07.06. édesanyja neve: Tóth Nikoletta

Szabó Marcell született: 2016.09.17. 
édesanyja neve: Böszörményi Ivett

Halálozás: Rinyu Attila, Kapási Jánosné, Kiss Julianna, 
Veres Györgyné, Hetei Barnabás, Tóth László, Tölgyesi István

Házasságkötés: Kiss István és Kiss-Molnár Anikó
házasságkötés idõpontja: 2016.07.22.

Kiadja: Nyírgelse Község Önkormányzata
Felelõs kiadó: Görög László Zsolt polgármester

Felelõs szerkesztõ: Sárréti Barbara.
Az újság szerkesztésével és cikkeivel kapcsolatos észrevételeiket

és javaslataikat megtehetik az alábbi elérhetõségeken:
nyirgelsehiv@gmail.com; 06/42/269-351;

Nyírgelse Község Önkormányzata, 4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2.
Nyomdai munkálatok: INFÓ-WEST Kft. Mátészalka
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